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Vážení spoluobčania,
v týchto dňoch vám pracovníci obce doručujú do každého rodinného domu alebo bytu nástenný kalendár.
V kalendári obce sú zverejnené fotografie z histórie života obce. V Tatranskej Štrbe a na Štrbskom Plese sú distribuované kalendáre o histórii Štrbského Plesa. Verím, že sa všetci obyvatelia potešia z historických záberov a
v tejto súvislosti vás chcem poprosiť, ak spoznáte na fotografiách známe osoby, nahláste nám ich na podateľňu
obecného úradu telefonicky (052/7781 461-3) alebo nám napíšte na email: strba@strba.sk.
Súčasne sme vydali v tomto roku aj kalendár pri príležitosti 70. výročia vzniku organizovanej telovýchovy v
našej obci (1947). Tento kalendár bude distribuovaný členom oddielov Športového klubu Štrba.
Historickým fotografiám sa budeme venovať aj v ďalších číslach Štrbských novín, v ktorých uverejníme jednotlivé fotografie, ktoré sú zverejnené v obidvoch kalendároch Štrby a Štrbského Plesa, ale aj ďalšie fotografie,
ktoré budú tematicky zamerané na železničnú a ozubnicovú železnicu, práce na poli atď. Vždy sa potešíme, keď
nám osobne alebo v digitálnej forme doručíte na obecný úrad historické fotografie, prípadne nám dáte typ, kde
ich môžeme získať. V priebehu tohto roka pripravujeme vydanie publikácie o histórii obce a fotografie vieme
využiť pre tento účel.
Keďže sa blížia Veľkonočné sviatky, chcem vám všetkým popriať ich príjemné prežitie v kruhu rodiny a
priateľov.
Michal Sýkora
starosta obce
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Pozemkové úpravy v k. ú. Štrba
Pozemkovým úpravám, realizovaným podľa zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, sme sa Štrbských novinách venovali úvodnými informáciami v októbri 2016 v čísle 8-9/2016. Ako pokračovali práce na projekte ďalej, vás chceme poinformovať
v tomto príspevku.
Koncom minulého roka
boli formou verejnej vyhlášky zverejnené platné
Zásady umiestnenia nových pozemkov (ZUNP)
v obvode Projektu pozemkových úprav (PPÚ) v k. ú. Štrba. Zásady
boli odsúhlasené predstavenstvom Združenia
účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Štrba.
Zásady sú platné, ak s nimi súhlasia účastníci,
ktorí vlastnia najmenej dve tretiny výmery pozemkov, na ktorých sú povolené alebo nariadené pozemkové úpravy. Za súhlas sa považuje aj
to, ak vlastník nepodá námietku alebo námietka
je neopodstatnená. Proti návrhu zásad bolo podaných 25 námietok, z toho 11 s vyjadrením
nesúhlasu, 1 námietka zaslaná po lehote a
13 námietok neopodstatnených.
Podľa údajov
aktualizovaného registra
pôvodného
stavu PPÚ

Prerokovávanie návrhov umiestnenia nových pozemkov so spracovateľom PPÚ.

výmera parciel v obvode je 1182 ha, z toho výmera lesných pozemkov 865 ha, poľnohospodárskej pôdy je 293 ha a ostatnej
pôdy je 24 ha. Návrh ZUNP
bol odsúhlasený účastníkmi pozemkových
úprav, ktorí vlastnia
1143,9199 ha výmery pozemkov v
obvode PPÚ Štrba, čo predstavuje
96,77 % výmery
pozemkov, na ktorých boli nariadené
pozemkové úpravy. Preto v zmysle
§ 11 ods. 23 zákona č. 330/1991
Zb. sa zásady stali
platnými.
Následne na to spracovateľ GS, spol. s r.o.
Bratislava, pripravil
rozdeľovací plán
a návrhy nového
usporiadania pozemkov, čo bolo
osobitne prerokované
s PS Urbár Štrba a s
dotknutými vlastníkmi.
Títo boli pozvaní na
prerokovanie návrhu
v dňoch 5. – 16. 3.
2018 do zasadačky Spoločenské-

ho domu v Štrbe. Občania s trvalým pobytom
mimo Štrby dostali pozvanie na prerokovanie do
Popradu na Okresný úrad, odbor pozemkový a
lesný, ale ktorí prejavili záujem, boli vybavení aj
v Štrbe. Ak sa vlastník nedostavil na prvé predvolanie, bude pozvaný opakovane. V prípade, že
sa bez ospravedlnenia nedostaví ani druhýkrát,
považuje sa návrh usporiadania pozemkov za
prerokovaný (§ 12, ods 6. zákona). Na prerokovanie je možné aj poveriť osobu zastupovaním,
ale je nevyhnuté, aby táto predložila úradne overené písomné plnomocenstvo na zastupovanie.
Po dohode s PS Urbár Štrba a rešpektujúc
petíciu občanov z roku 2007, že sú proti pozemkovým úpravám v k. ú. Štrba, obec hľadala možnosti akou formou pozemkové úpravy v
katastri vykonať. Nejde o klasické sceľovanie
pozemkov. V rámci PPÚ v obci Štrba v schválených projektových blokoch A,B a C si vyriešil
mnohé pozemkové záležitosti najmä PS Urbár
Štrba (zosúladenie druhu pozemku s tým, čo v
skutočnosti naozaj je, vysporiadanie niektorých
ciest, výhonov, vodných tokov a pod.). Občanom sa v zásade nič nemení – ani výmera, ani
vlastnícke vzťahy.
Ďalším krokom po prerokovaní návrhu nového usporiadania pozemkov bude vytvorenie výpisu z registra nového stavu, ktorý bude možné
opäť pripomienkovať, podať námietky. Následne sa vypracuje návrh rozdeľovacieho plánu a
projekt PPÚ v Štrbe bude môcť byť schválený.
Predpokladá sa, že by sa to mohlo spoločným
úsilím zainteresovaných, spracovateľa a správneho orgánu podariť v priebehu roka 2019.
Ing. Anna Hurajtová
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Kulturistický oddiel ŠK Štrba hodnotil svoju činnosť za rok 2017
Dňa 3.3.2018 sa konala v priestoroch posilňovne kulturistického oddielu (KO) v Štrbe výročná členská schôdza, na ktorej výbor a členovia
spoločne hodnotili činnosť za rok 2017. Prítomní členovia boli oboznámení s finančnými príjmami, ale aj výdajmi kulturistického oddielu za rok
2017.
Pre finančné zabezpečenie činnosti a
vytváranie materiálno-technickej základne
interiéru posilňovne v roku 2017 boli určené finančné prostriedky z členského jednotlivých členov, z príspevkov prispievateľov 2% dane z príjmu, ako aj finančného
príspevku od Pozemkového spoločenstva

Urbár Štrba. Členská základňa mala za
rok 2017 sedemdesiat členov oddielu, čo
do počtu členskej základne patríme medzi najväčšie športové organizácie v obci
Štrba.
Tohto roku naše priestory posilňovne využívali aj traja žiaci športového gymnázia
Elba v Štrbe, kde prevádzali svoju doplnkovú posilňovaciu činnosť.
Snahou vedenia kulturistického oddielu
je každoročne podľa finančných možností
prispievať k obnove a vylepšeniu posilňovacieho vybavenia interiéru posilňovne.
V roku 2017 sme zakúpili posilňovacie
zariadenie na precvičovanie stehenného
svalstva a ramien.
Zakúpila sa aj časť podlahy do miestnosti a v budúcnosti chceme zakúpiť podlahu
do celých priestorov posilňovne.

Ako v predchádzajúcom roku
2017, aj pre rok 2018 sme hlasovaním rozhodli, že členom kulturistického oddielu v Štrbe sa môže stať
osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov,
je plne spôsobilá na právne úkony a
svojím podpisom súhlasí s určenými stanovami oddielu. Členstvo vzniká
na základe zaplatenia
členského pre daný
rok a súhlasu predsedu KO, alebo výboru
KO pre prijatie záujemcu. Pre fyzickú
osobu, ktorá má záujem stať sa členom
oddielu a jej vek je
nižší ako 18 rokov
je potrebný písomný súhlas
zákonného zástupcu tejto
mladistvej osoby. Záujemca
mladší ako 15 rokov nebude prijatý za člena oddielu.
Výšku platenia členských
príspevkov a maximálny
počet členov pre daný rok
určuje výbor kulturistického oddielu. Uprednostnení
v členstve sú zakladajúci
členovia a ich rodinní príslušníci, ako aj dlhodobí členovia, ktorí sa podieľajú na
činnosti oddielu. Výbor môže pristúpiť aj k
vylúčeniu člena, a to spravidla na základe
opakovaného porušenia a nerešpektovania určených pravidiel členom oddielu. Pre
zvýšený každoročný záujem o členstvo je

stanovený počet členov v kulturistickom
oddiele na 65 členov v roku.
Výbor KO v Štrbe pracuje v zložení:
• predseda
Mgr. Pavol Marec
• podpredseda
Stanislav Chalúpka
• kontrolór
Rastislav Gejdoš
• členovia
Mgr. Marek Baláž
Pavol Garaj
Výbor kulturistického oddielu v Štrbe nezodpovedá za prípadné poškodenie zdravia
a drobné úrazy spôsobené v priestoroch
posilňovne a taktiež za poškodenie a odcudzenie materiálnych vecí členom oddielu.
Mgr. Pavol Marec
predseda KO ŠK Štrba
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Učiteľom
Vážené pani učiteľky, páni učitelia!
S príchodom jari sa upriamuje pozornosť na prácu učiteľov, pedagógov, vychovávateľov, na 28. marec - Deň učiteľov.
Práca učiteľa je náročná. Nezaobíde sa však bez lásky k deťom, trpezlivosti, individuálneho prístupu k žiakom, neustáleho vzdelávania sa, či pasovania sa s každodennými
problémami školského života.
K sviatku učiteľov vám prajeme veľa pevného zdravia a sily, veľa trpezlivosti a odhodlania, veľa úcty od okolia za napĺňanie častokrát nedocenenej, ale pre budúcnosť
rozhodujúcej úlohy – vzdelávania dorastajúcich generácií.			
Redakcia

To dobré a pekné zasievajú do
nás učitelia.
Hovoria nám čím sme, čomu
patríme.
Vďaka vám za ten vzácny dar
múdrosti a citu.

Spomienky na začiatok mojej
učiteľskej dráhy
Po skončení pedagogickej fakulty roku 1956
som dostala umiestenku na osemročnú strednú
školu do Štrby. S vysokoškolským diplomom,
aprobácia geografia – biológia pre vyučovanie
na jedenásťročnej a osemročnej strednej škole,
som nastúpila do Štrby. Môj príchod do Štrby
27. 8. 1956 bol zaujímavý tým, že som nevedela, že škola je v dedine. Keď som docestovala
vlakom na Tatranskú Štrbu, ukázali mi, ktorým
smerom je dedina, a tak ja pešo s kufrom a
topánkami na vysokom podpätku som prišla
do dediny. Školu som našla, ale nik tam nebol.
Spýtala som sa, kde by som našla niekoho z učiteľov. Pohotovo mi povedali že v „konzume“ cvičí
deti pán učiteľ Šoral. Predstavila som sa a opýtala, či nevie, kde by som sa ubytovala. Pohotovo
a ochotne sa mi ponúkol, že pôjdeme na nižný
koniec do Švorcovcov (tam práve odišla učiteľka
Keťová). Cupkalo s nami aj malé dievčatko Nana
Šoralová. U Švorca ma prijali. Prvé tri mesiace
som plakala, že v Štrbe nevydržím, i keď Tatry

Učiteľský kolektív na štrbskom salaši.

mi neboli cudzie, pretože od roku 1936 sme bývali v Starom Smokovci, kde otec pracoval. Potom v Kežmarku a prázdniny som často trávila
v Ľubických kúpeľoch - v rodisku mojej mamy.

Učiteľka Anna Miháľová (v strede) so svojimi žiakmi.

Triedy školy boli na troch miestach. Bývalá
evanjelická, katolícka a u Brusnického, kde bola
aj materská škola a školská jedáleň. Riaditeľom
školy bol I. Suchý, učitelia Závadský, Pastucha,
Hálko, Cholvád, Marušiaková, Šoral. Zároveň
so mnou nastúpili na nižšie ročníky Strcuľová,
Žišková a Janiš. Vybavenie školy pre moju
aprobáciu? Pre zemepis mapa, pre biológiu
skriňa na chodbe a v nej zbierky hmyzu, liehový preparát hada, model chrústa, mikroskop
a nevybalená pitevná súprava. Dobre, že na
škole nás učili ako si máme poradiť, keď sa s
podobným stretneme. Samozrejme, postupne
som objednávala potrebné pomôcky. Stojan na
mapy mi zhotovil p. Bačík (ešte som nevedela,
že budeme v rodine). Za pekného počasia so
žiakmi sme zašli na Kolombiarok poznávať rastliny, robiť herbár.
Mám mnoho milých a zaujímavých spomienok z vyučovania. Spomeniem dve. Zo zoológie
sme pitvali postupne dážďovku, chrústa, rybu.
S materiálom nebol problém. Rad prišiel na
pitvu holuba. Hovorím v triede – „Žiaci, neviem
kde zoženiem holuba.“ Chlapci sa poobzera-
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Mgr. Anna Otčenášová – Miháľová za katedrou v štrbskej škole.

li po sebe a hovoria mi, že sa nemám báť, že
oni holuba prinesú. Holuba sme vypitvali, žiaci
okolo stola sedeli a začali sa usmievať. Pýtam
sa – „Čo je chlapci?“ Paľko Michalko mi hovorí – „My sme toho holuba ukradli.“ Nepamätám
si komu. Ja im ten hriech odpúšťam, určite aj
farár Lacko, lebo sa priznali. Na botanike učím
ako chrániť rastliny proti škodcom chemickým
prípravkom DDT. Opäť v triede smiech. „Čo je,
žiaci?“ Jano Kysel vstane a povie DDT po važecky – kde idete. Školský pozemok bol na mieste,
kde je teraz budova poľnohospodárskeho družstva a bytovky. Tam sa deti učili ošetrovať, štepiť
ovocné stromčeky, boli tam úle včiel - školské a
p. Suchého. Aj tu, hlavne žiak Ondrej Garaj, mal
k ním najbližšie. Mali sme dobrú spoluprácu s
Výskumným včelárskym ústavom v Liptovskom
Hrádku, kde v ich priestoroch sa každoročne
organizovali výstavné súťaže, na ktorých sme
sa tiež zúčastňovali. Podobne aj neskôr - už v
Poprade - sa žiaci zúčastňovali okresných súťaží
v poznávaní rastlín. Kolektív učiteľov bol aktívny,
súdržný. Vo voľnom čase sme zašli na Čierny
Váh, na salaš ku Levockému, na Štrbské Pleso
a v zime večer sánkovať sa z vŕšku od cintorína
ku kostolu (neviem od koho si Janko Pastucha
požičiaval sane).
Krásne spomienky mám na školské majálesy,
na prvomájové sprievody v Liptovskom Hrádku.
Počas môjho pôsobenia na škole sa zakladalo
Jednotné roľnícke družstvo. Bola zriadená Večerná poľnohospodárska škola, na ktorej vyučoval Suchý, Hálko a ja. Často na kontrolu chodil
riaditeľ Uličný a funkcionári OV KSS z Liptovského Hrádku. Milé spomienky mám aj na zakladanie družby so Štepánkovicami. Učiteľský zbor sa
menil. Niektorí odchádzali a noví prichádzali. Na
školu prišiel Jurčo, Rajniak a Pamulová. Aj vede-

nie školy sa menilo. Odišiel Suchý a za riaditeľa
bol menovaný Perdek a do funkcie zástupca
riaditeľa školy ja. Moja spolupráca s riaditeľom
školy bola zaujímavá. Všetky riaditeľské porady
som navštevovala ja a všetku agendu vybavovala, pretože pána riaditeľa bavila poľovačka, zber
húb, čistenie priekopy, odpratávanie uhlia a ak
maliari zvýšili farbu, tak ponatieral steny budovy
školy, aby boli farby využité. Obdivovala som
Janka Šorala. Jeho každodenný nácvik súboru
a ako postupne uviedol do súboru Jožka Janiša
ako huslistu. Zaslúži si veľký obdiv a uznanie.
Na škole som pôsobila 8 rokov. To bola moja
prvá škola, tu som začínala svoju pedagogickú dráhu. V mimoškolskej činnosti som bola
predsedníčkou mladých učiteľov v Žilinskom
kraji pre okresy Liptovský Hrádok, Liptovský
Mikuláš a Ružomberok. Okrem iných podujatí,
spomeniem organizovanie okresnej konferencie

Vyučovanie s deťmi prebiehalo aj v prírode.

mladých učiteľov v Liptovskom Hrádku, na ktorú
sme pozvali predsedov MNV všetkých obcí. Pamätný mi zostal príhovor predsedu z Liptovskej
Tepličky. Keď dostal pozvánku, ako ho čakala
celá dedina a čo má povedať. Hlavné bolo, že
má povedať, že im zobrali farára a či budú z nich
vyrastať opice pod Kráľovou hoľou.
V roku 1964 sme sa presťahovali do Liptovského Mikuláša, kde som bola Okresným národným výborom, odborom školstva poverená
do funkcie zástupkyne riaditeľa školy na II. ZDŠ.
Tu moja učiteľská dráha pokračovala na veľkej
škole – 28-triednej ako zástupkyňa riaditeľa
školy a neskôr ako riaditeľka tejto školy, a to
až do dôchodku. Bola som náročná na seba aj
na druhých. Aj tu som mimoškolsky pracovala
v rámci okresu a kraja vo vzdelávacej činnosti
učiteľov, v Odborovom zväze pracovníkov školstva a vedy ako predsedníčka komisie práce
a mzdy, poslankyňa mestského zastupiteľstva
(ešte aj toho času členka poslaneckého klubu
mestskej časti Palúdzka). V roku 1986 mi bolo
udelené najvyššie vyznamenanie rezortom školstva „Zaslúžilá učiteľka“ a v roku 1989 vyznamenanie prezidentom republiky „Za vynikajúcu
prácu pri výchove a vzdelávaní“.
Na 8-ročné pôsobenie v Štrbe rada spomínam. Tu som sa stretla a chcela by som to
vyzdvihnúť – s ľudskými vlastnosťami – priateľstvom, úctou jeden k druhému a spravodlivosťou. Dúfam, že aj tí moji bývalí žiaci to prenesú
na svoje deti a vnúčatá. Pre mňa počas môjho
pôsobenia v tom Štrba bola výnimočná. Spomínam na dobrú spoluprácu s funkcionármi obce.
Keď je sviatok Všetkých svätých, pálim sviečky
na hroboch mojich najbližších, na príbuzných a
známych. Vždy sa zastavím pri hrobe bývalého
starostu obce Jana Gejdoša – zaspomínať a
nezabudnúť.
Mgr. Anna Otčenášová-Miháľová
Liptovský Mikuláš, marec 2018
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ČESTNí OBČANia ŠTRBY
Čestné občianstvo Štrby in memoriam mu bolo udelené 20.8.2002 za výrazný podiel na duchovnom rozvoji obyvateľov obce Štrba a za šírenie
ekumenizmu.

Gejza Findura
Narodil sa 18. 4. 1918 v obci Trybsz,
ktorá v súčasnosti patrí do Poľska. Po
stredoškolských štúdiách v Poľsku a po
rozhodnutí byť kňazom uteká najprv na
východ Poľska pred nemeckou okupáciou a potom aj pred ruskými vojskami.
Podarilo sa mu utiecť na Slovensko, kde
ho spišský biskup Ján Vojtaššák prijal za
bohoslovca v Kňazskom seminári v Spišskej Kapitule. Tu bol aj vysvätený za kňaza
13. júna 1943. Potom slúžil ako kaplán v
Lokci a Zákamennom na Orave a neskôr
ako správca farnosti v Liptovskej Lúžnej,
od roku 1950 v Šuňave, kde pôsobil do
roku 1967. Odtiaľ bol preložený do farnosti
Vysoké Tatry, kde pôsobil do roku 1973. V
rokoch 1969-70 viedol prestavbu Móryho
kaplnky na Štrbskom Plese na kostol. Pomohol aj pri prestavbe kostola v Tatranskej
Lomnici. V roku 1973 po odchode kanonika Štefana Garaja prišiel do Štrby, kde ako
správca farnosti pôsobil až do svojho odchodu na odpočinok 30.6.1994. Dlhé roky
sv. omše a sviatosti vysluhoval vo Važci a
v Lučivnej. Podieľal sa na preklade knihy

Úvahy o viere od známeho teológa Tadeusza Dajczera (1999).
Za jeho pôsobenia v Štrbe kostol dostal
novú medenú strechu, bol zrenovovaný
zvnútra a podarilo sa obnoviť aj vonkajšiu
fasádu fary. Veľmi túžil po novom kostole
v Tatranskej Štrbe. Jeho sen sa splnil až
oveľa neskôr, no s radosťou sa bol pozrieť
na začiatky stavby tohto kostola.
Nemožno zabudnúť na jeho originálnu

duchovnú činnosť i za pomoci svojej stolárskej práce. Od svojho mladého kňazského veku mal nefunkčnú veľkú časť pľúc a
trpel často bolesťami hlavy. O to obdivuhodnejšie pôsobí všetka jeho príkladná
služba v našej obci. Mal výrazný podiel na
vzájomnom rešpektovaní oboch cirkví a
svojím kňazským pôsobením denne deklaroval myšlienky ekumenizmu. Za obdobie
svojho pôsobenia v Štrbe zblížil sa s jej
starosťami, problémami i radosťami, ľudským prístupom, ochotou pomôcť všetkým
občanom bez rozdielu vyznania a získal si
tak prirodzenú úctu a rešpekt. Známy bol
svojím pokojom, rozvážnosťou, ale aj darom humoru. Pre svojho nástupcu Alojza
Chmelára bol svojimi radami ako otec.
V posledných rokoch jeho služby i na dôchodku sa o neho starala rodina Lesnická
zo Šuňavy. Na večnosť odišiel 18.8.2002.
Pochovaný je v Šuňave na cintoríne pri
farskom kostole. Plodný život Gejza Findura zakončil v 85. roku svojho života a
v 60. roku svojej kňazskej služby.

Prečo je marec Mesiac knihy?
„Kto sa chce stať vzdelaným, musí si nad zlato a striebro vážiť knihy. K ničomu by nebol rozum, keby nebolo pokrmov múdrostí, ktoré poskytujú
dobré knihy.“ J.A.Komenský
Mesiac marec tradične spájame s príchodom jari a kvitnutím prvých snežienok, ale aj s pojmom MAREC MESIAC
KNIHY. Kniha, najväčší priateľ človeka
od vynálezu kníhtlače, nám pripomína
krásu, ktorú nám zanechali na stránkach
autori, zberatelia či zostavovatelia.
Mesiac knihy si pripomíname od roku
1955. Podľa jednej verzie sa stal mesiacom knihy z komerčných dôvodov.
Zvolili si to sami kníhkupci, lebo bola
na jar malá návštevnosť v obchodoch. A
marec práve preto, lebo v tomto mesiaci sa narodil a zomrel Matej Hrebenda,

významný buditeľ, ktorý sa podieľal na
šírení slovenskej knižnej kultúry.
A čo dnes? Dnes si sadneme za počítač, naťukáme pár písmen a hľadané
informácie sa nám ukážu v priebehu
dvoch sekúnd. Od rozšírenia internetu
je marec nielen mesiacom knihy, ale aj
mesiacom internetu.
Žiaľ, čím ďalej, tým viac mladí ľudia
zanedbávajú beletriu a radšej využívajú
internet, alebo sa neprítomne pozerajú
na televíznu obrazovku, či sú v jednom
kuse na facebooku. Takto komunikujú
medzi sebou, čo má za následok zni-

žovanie inteligencie a skreslený obraz
o skutočnosti. Napriek tomu sa aj v
dnešnej dobe nájdu milovníci kníh. Nezabúdajme ani my, že „kniha je naším
nemým učiteľom.“
Pri získavaní kníh majú stále svoju
neodmysliteľnú úlohu aj knižnice. Túto
významnú úlohu má aj naša Obecná
knižnica v Štrbe so svojou pobočkou v
Tatranskej Štrbe, ktorá vlastní viac ako
20 000 kníh pre najmenších čitateľov
až po tých najstarších. Z našej pestrej
ponuky si v knižnici vyberú svoju knihu
určite všetci čitatelia. V našom fonde
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Každoročne sa prváci zapisujú za nových čitateľov v obecnej knižnici.

máme knihy na oddych, na štúdium,
encyklopédie či odbornú literatúru. Každoročne nakupujeme nové knihy pre
všetky vekové kategórie. Knižnica je
podporovaná z rozpočtu obce, sponzorských príspevkov či získaných grandov.
Už sa stalo pravidlom, že nám každý rok
prispeje na nákup nových kníh PS URBÁR Štrba či PD Štrba, za čo im chcem
poďakovať.
Milí čitatelia, nájdite si čas na dobrú
knihu, ktorú si môžete vypožičať
v našej knižnici každý utorok a štvrtok
od 13,00 hod. – 17,30 hod.
Pobočka knižnice v Tatranskej Štrbe
je otvorená pondelok, utorok, štvrtok,
piatok od 9,00 hod. – 11,00 hod a
v stredu od 13,00 hod. – 17,00 hod.
Členské je pre čitateľov do 14 rokov
2 € za rok.
Členské pre dospelých čitateľov je 4 €
za rok.
Dôchodcovia zdarma.
Návšteva knižnice v mesiaci marec
sa pre deti materskej školy a žiakov našej ZŠ stala dlhodobou tradíciou. Práve

v marci – Mesiaci knihy sa stávajú prváci čitateľmi knižnice. Keďže už poznajú
písmenká a vedia čítať, môžu si knihu
konečne prečítať sami. Pre všetkých
knižnica pripravila v marci rôzne zaujímavé podujatia, ako sú informatické

výchovy, čitateľské maratóny, besedy,
kvízy či súťaže.
Na vašu návštevu sa teší vedúca knižnice Ing. Štefánia Srebalová.

projekt - knižnicou bližšie k čitateľovi
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Sila umeleckého slova napĺňa náš život radosťou
V nedeľu 18. marca 2018 sa konal v obradnej sieni obecného úradu 81. ročník Slávností poézie, ktoré už devätnástykrát nesú názov
Dr. Petra Švorca.
Pre zaujímavosť zverejňujeme brožúrku „U NÁS“, ktorá vyšla v roku 1968 pri príležitosti 31. ročníka tohto podujatia.
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vedeli ste že ...?
V roku 1950 zložilo v zaučovacom
stredisku Československej automobilovej dopravy v Štrbe 24 žien zo všetkých
krajov republiky s úspechom skúšky
riadičov motorových vozidiel. Nové
riadičky motorových vozidiel sa takto
stali prvými vodičkami pri pravidelnej
automobilovej diaľkovej preprave osôb
i tovarov, vychovanými v ČSAD n.p.
Dokázali, že ženy vedia nahradiť mužov
i na takýchto miestach, kde doteraz
nepracovali.

Na III. ročníku Národopisných slávností vo Východnej v roku 1955 vystúpil
ako prvý pioniersky súbor zo Štrby
s tancami na zbojnícke motívy.

Spoločná fotografia vodičiek v strede obce, v pozadí veža katolíckeho kostola.

Na Slávnosti letníc v roku 1956 v Ždiari malo veľký úspech krásne vystúpenie súboru Jánošík zo Štrby. Mládenci
Podklady poskytol
v širokých opaskoch s valaškou zatanIng. Ján Sokol,
covali skutočné jánošíkovské tance.
MO MS v Štrbe
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HISTÓRIA STAVIEB NA ŠTRBSKOM PLESE — X. diel
Mníchovská dohoda z 29. 9. 1938 sa svojimi dôsledkami čoskoro prejavila aj na návštevnosti Štrbského Plesa. V nasledujúcich rokoch život
v tatranských osadách ovplyvnila nenormálna politická situácia, hospodárska kríza a depresívna atmosféra druhej svetovej vojny. Odrazilo sa
to nielen v návštevnosti, v kvalite a palete ponúkaných služieb, ale aj v zmrazení akýchkoľvek investícií do cestovného ruchu. Napriek tomu na
Štrbskom Plese a v jeho okolí pribudlo niekoľko atraktívnych noviniek, ktoré tešili jeho návštevníkov aj v budúcich rokoch. Obdobie samostatného
Slovenského štátu, ktorý trval od 14. 3. 1939 do 8. 5. 1945 predstavovalo štvrtú etapu v rozvoji Štrbského Plesa.

Ján Rašo a Štefan Morávka pred Hotelom
Hviezdoslav s pracovníkom recepcie Antonom
Striežencom v roku 1943.

1940 pribudol pri neďalekom Popradskom
Plese v limbovom háji pod Ostrvou vo výške
1 525 m unikátny Symbolický cintorín obetiam
hôr. Keďže turistický chodník Štrbské Pleso –
Popradské Pleso na Tatranskej magistrále patrí
k tým najvyťaženejším a najpopulárnejším v celých Vysokých Tatrách, zaradili sme jeho vybudovanie k tým atrakciám, ktoré by návštevníci
Štrbského Plesa mali určite navštíviť, aj keď sa
priamo v tejto osade nenachádza. Na našej historickej mape sme smer k tejto lokalite označili
číslo 26 a šípkou.
S myšlienkou zriadenia symbolického cintorína prišiel Otakar Štáfl s manželkou, budovať
ho v roku 1936 začala Tatranská sekcia Klubu
ČST. Dušou výstavby, popri samotnom autorovi myšlienky bol tajomník Tatranskej komisie
Alojz Lutonský. Práve on vybavoval všetky formality a staral sa aj o finančné krytie. Kaplnka
bola postavená podľa projektu Ing. Róberta Vosyku z podkladov kresieb prof. Vydru. Postup-

Po vyhlásení samostatného Slovenského štátu 14. 3.
1939 odrezali nové
štátne hranice od
Vysokých Tatier nielen české kraje, kde
vznikol Protektorát
Čechy a Morava,
ale aj k Maďarsku
pričlenené južné a
východné územia
Slovenska, odkiaľ
najmä
Košičania Chata pod Soliskom, otvorená v roku 1944 aj s konečnou stanicou prvej lanovky.
mávali dovtedy nezanedbateľný podiel na obsadenosti tatranských ne bolo osadených 57 drevených detvianskych
stredísk vrátane Štrbského Plesa. Z Protekto- krížov a 1 hlavný – vstupný, ktoré zhotovil rezrátu Čechy a Morava sa tiež len výnimočne bár Jozef Fekiač-Šumný z Detvy.
Symbolický cintorín bol pre verejnosť oficiáldostal niekto do slovenských veľhôr. Hranice
s okupovaným Poľskom boli taktiež hermetic- ne otvorený 11. 8. 1940, kaplnku vysvätil osobky uzatvorené. Počet domácich návštevníkov ne Dr. Jozef Tiso, vtedajší prezident Slovenskej
z okypteného Slovenska klesol na 40 percent republiky. Sprevádzal ho predseda snemu
predvojnových stavov. Vyhláškou Okresného Dr. Martin Sokol a ministri Alexander Mach, geúradu v Liptovskom Mikuláši z apríla 1941 boli nerál Ferdinand Čatloš, Gejza Medrický a Jozef
z hotelov vykázaní aj Židia a týkalo sa to nielen Sivák a biskup Ján Vojtaššák. Pri tejto návšteslovenských, ale aj zahraničných návštevníkov. ve Vysokých Tatier bol prezident so svojou
Počas tohto obdobia ako prvý, už v roku suitou ubytovaný v Grandhoteli Hviezdoslav

na Štrbskom Plese a zdravotné zabezpečenie
jeho návštevy mal na starosti MUDr. Pullman,
vedúci lekár kúpeľov Štrbské Pleso.
V súčasnosti sa o Symbolický cintorín starajú Štátne lesy TANAP-u z Tatranskej Lomnice. Od roku 1997 sa začalo s postupnou
výmenou pôvodných drevených krížov za
nové od rezbára Štefana Melicha tiež z Detvy.
Koncom roka 1999 bolo na cintoríne 37 pôvodných krížov, 1 hlavný – vstupný a 20 nových detvianskych krížov. V roku 2017 tu bolo
osadených celkove 374 pamätných tabúľ, na
ktorých je 494 mien. Od poslednej pietnej spomienky v roku 2016 tu pribudlo 13 tabuliek so
14 menami, medzi inými aj viacerí známi poľskí
horolezci. Pribudla tu už aj pamätná tabuľa horolezca Vlada Štrbu, ktorý sa v roku 2017 nevrátil z expedície na Mount Everest. Symbolický
cintorín je v zozname kultúrnych nehnuteľných
pamiatok Slovenska a patrí k najnavštevovanejším miestam vo Vysokých Tatrách.
Vtedajšie vysvätenie kaplnky na Symbolickom cintoríne bolo súčasťou väčšej
akcie, a to Tatranských slávností, usporiadaných už Klubom slovenských turistov a
lyžiarov /KSTL/ 10. a 11. 8. 1940, ktorej
sa zúčastnili tisíce účastníkov z domova
i zo zahraničia. Samotný KSTL so sídlom

Pohreb hrdinov SNP Rašu a Morávku na
Štrbskom Plese pri jazere 12 .7. 1945.
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v Liptovskom Mikuláši vznikol ako nástupca boje, vyrastal na svaKČST po Mníchovskej dohode a vzniku Sloven- hoch Predného Soliska
skej republiky v roku 1939. Súčasťou poduja- v roku 1943 prvý
tia bolo aj nočné cvičenie tatranskej záchrannej lyžiarsky vlek na Sloslužby a vystúpenie 50 vodákov na kajakoch vensku, ba čo viac
na Štrbskom plese. V národopisnej časti sa v celom bývalom Čespotom predstavili krojované skupiny z Važca, koslovensku. Jeho údolŠtrby, Ždiaru, Lendaku a 70-členný spevokol ná stanica pri jazere má
na našej historickej
z Ružomberka.
Určitý obrat v návštevnosti nastal mape číslo 27. Práce na
v zime 1941-1942. Tak, ako v rokoch prvej výstavbe viedol aktívny
svetovej vojny, aj vtedy sa v hoteloch objavili lyžiar, cvičiteľ a pretekár
rôzni špekulanti a vojnoví zbohatlíci. Domáci aj František Bujak s pomozahraniční, z Nemecka i zo satelitných štátov. V cou študentov, ubytova- Socha partizána na mieste posledného odpočinku hrdinov SNP Rašu a
lete 1942 si Zväz tatranských kúpeľov a sana- ných vo vile Popelka.
Morávku, postavená v roku 1953.
tórií veľa sľuboval od pripravovaného kongresu
Techniku švajčiarskej
pomyselnej asociácie nemeckých, talianskych, firmy von Roll objednalo a výstavbu financo- bez vážnejších porúch a poslední lyžiari ho vyjaponských, francúzskych, belgických, fín- valo Ústredné riaditeľstvo štátnych kúpeľov užili na jar v roku 1969.
V roku 1943 malo Štrbské Pleso okolo
skych, švédskych, slovenských, maďarských, v Bratislave. Vo veľkej miere sa do výstavby
300 stálych obyvateľov. Kľúčošvajčiarskych a rumunských
vým inštitucionálnym zariadením
kúpeľov. Mal sa uskutočniť na
boli Kúpele Štrbské Pleso, ktoré
Štrbskom Plese, ktoré sa naň
zabezpečovali prevádzku hotelov.
poctivo pripravovalo, ale kongres
Kúpeľný lekár ordinoval v Grand
napokon nebol a nik sa nikohoteli Kriváň a okrem kúpeľných
mu neusiloval vysvetliť prečo.
hostí sa staral aj o domácich obyNapriek tomu hotely už neboli
vateľov. Chodili sem pravidelne
celkom prázdne. Ich klientela sa
dva autobusy a priame spojenie
však nezmenila.
bolo aj do Javoriny. V kúpeľných
Od roku 1939 nastal aj útlm
budovách boli malé obchodíky a
organizovaných športových aktipošta. Škola bola v Móryho pavivít na Štrbskom Plese. Novozalolóne na Kláte, a to až do päťdesiažený klub slovenských turistov a
tych rokov, potom ju presťahovali
lyžiarov sa akosi nevedel pohnúť
do Slávikovej vily.
z miesta a vojnové reštriktívne Vila Popelka, asanovaná v roku 1945.
Vedľa hornej stanice lyžiarskeopatrenia sa do istej miery dotkli
aj lyžiarstva, pretože už začiatkom roku 1942 zapojili aj ochotníci z Klubu slovenských turis- ho vleku na Prednom Solisku, v nadmorskej
bolo ústredie klubu prinútené vyzvať svojich tov a lyžiarov, no neodškriepiteľnú zásluhu na výške približne 1 860 metrov n. m. bola vybučlenov, aby lyžiarsku obuv odovzdali vojsku. Je všetkom má najmä riaditeľ Štátnych kúpeľov dovaná aj zimná útulňa – Chata pod Soliskom.
preto obdivuhodné, že v čase, keď na frontoch Štrbské Pleso Ján Zalčík, aktívny pretekár a Slávnostne ju otvorili vo februári 1944, avšak
druhej svetovej vojny zúrili najneľútostnejšie agilný organizátor lyžiarskych podujatí. Štýlová stavebne ju dokončili o tri mesiace neskôr. Na
údolná stanica s motorom stála bezprostredne našej historickej mape má číslo 28. Prvým chapri jazere, horná presne 500 výškových metrov tárom sa stal František Bujak. Svietilo sa v nej
nad ňou, vo výške 1 850 metrov. Kuriozitou petrolejkou a vykurovaná bola veľkou pecou
bolo, že hornú stanicu pod vrcholom Predného na koks, ktorého však nikdy nebolo dosť, takže
Soliska tvorila kopula bývalej hvezdárne, ktorú viac sa v nej spaľovalo drevo z okolitých lesov.
si postavil doktor Anton Bečvář, keď pracoval Chatu neskôr spravovala reštaurácia Končistá.
ako klimatológ pre kúpeľnú správu na Štrb- Rovnako, ako lyžiarsky vlek, slúžila táto prvá
skom Plese. Vlek s tridsiatimi drevenými pod- Chata pod Soliskom do roku 1969.
K posledným vojnovým návštevníkom Štrbperami meral takmer tri kilometre. Vlek obslúžil
lyžiarov až troch zjazdoviek, širokých okolo ského Plesa patrili aj rodiny bratislavských
10 metrov. Najviac využívali „strednú“ zjazdov- prominentov, ktorí sa tu cítili bezpečnejšie ako
ku s koncovkou pri jazere. Napravo od nej bola v hlavnom meste. Prichádzali však aj zámožní
„turistická“ zjazdovka a tretia viedla strminou utečenci pred postupujúcim východným frondo Furkotskej doliny. Prvým vedúcim vleku tom. Od roku 1943 na Štrbské Pleso často pribol Daneš, druhým zamestnancom bol Ján chádzali v rámci svojich poznávacích výprav a
Hess, ktorý v lete pracoval v požičovni člnov hier na vojakov aj skupiny nemeckej fašistickej
na jazere. Prvú jazdu slávnostne otvoril vtedajší mládeže Hitlerjugend, ktoré boli ubytované v
minister vnútra Alexander Mach. Aj keď vlek okolitých osadách a chatách.
Vlek na Solisko, postavený ako prvý na Sloven- a jeho používanie bolo z dnešného pohľadu
6. 9. 1944 vyzval riaditeľ Štátnych kúpesku v roku 1943.
veľmi primitívne, slúžilo však celé štvrťstoročie ľov Ján Zalčík posledných kúpeľných hostí,
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Údolná stanica prvého vleku pri jazere Štrbské
pleso.

aby Štrbské Pleso opustili, pretože už nemôže
zaručiť ich bezpečnosť. Po vyhlásení Slovenského národného povstania 29. 8. 1944 totiž
Nemci obsadili Kežmarok a Poprad a na Štrbské Pleso vyslali komisára okresného úradu s
požiadavkou, aby ho tamojší obyvatelia vydali
bez boja. Príslušníci pohraničnej stráže a žandárskej stanice, ubytovaní v kasárni pri Štrbských rybníkoch /teraz budova ŠKP Štrbské
Pleso/, ktorým velili Štefan Morávka
a Ján Rašo však
vyhlásili, že budú
bojovať a ako
prví sa pridali k
povstalcom. Vstúpili do samostatného
partizánskeho oddielu Vysoké Tatry,
ktorý sa spočiatku
usadil vo Važeckej
chate pri Troch Studničkách, odkiaľ jeho
príslušníci podnikali
výpady do okolia.
Po vypálení chaty v
septembri 1944 sa
stiahli na Grúnik pod
Kriváňom.
Situácia
na
Štrbskom Plese
sa výrazne zmenila 29. 10. 1944,
kedy všetky budovy v osade obsadili príslušníci
Wehrmachtu, veliteľom 600-člennej

posádky bol major Kräger, ktorý si za svoj
hlavný stan vybral Grand hotel Hviezdoslav
a pred ním prikázal vybudovať guľometné
hniezdo. Štrbské Pleso a jeho okolie sa potom
stalo miestom drobných prestrelok medzi
nemeckými vojakmi a partizánmi, ale Nemci
tu nenapáchali veľa škody a nedopustili sa
ani zverstiev, ani prenasledovania miestnych
obyvateľov. Pripisovalo sa to aj vážnosti a
vysokému veku majora Krägera, ktorý bol v
civile riaditeľom priemyselnej školy v Halle.
Paradoxne si pobyt nemeckej posádky najviac odniesla vila Popelka pri jazere, v ktorej
si Nemci koncom roku 1944 urobili koniareň,
a tak ju zdevastovali, že hneď po skončení
vojny ju museli zbúrať. Zle dopadli aj niektoré
horárne a chaty v okolí Štrbského Plesa, v
ktorých sa ukrývali partizáni a ktoré Nemci
vypálili.
Nemecká posádka na Štrbskom Plese
vzrástla dokonca až na 900 mužov, no
23. 1. 1945 Krägerov batalión opustil osadu s tým, že ho vystrieda veliteľstvo bojovej divízie, no k tomu našťastie nedošlo.
V noci z 28. na 29. januára 1945 prišli na
Štrbské Pleso prví príslušníci Sovietskej armády, keď už dva dni predtým ho obsadila
partizánska skupina majora Chrastinu. Už vo
februári 1945 bola na všetky majetky Jána
Móryho na Novom Štrbskom Plese uvalená
národná správa a on i s celou rodinou mu-

seli odísť zo Štrbského Plesa ako „triedni
nepriatelia“, napriek tomu že práve Móryovci
významným spôsobom prispeli k demokratizácii cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách.
Cesta ku slobode však nebola celkom bez
obetí. V tvrdých bojoch, ktoré viedol partizánsky oddiel Vysoké Tatry padli napríklad
aj štrbskopleskí velitelia žandárskej stanice Štefan Morávka a Finančnej stráže Ján
Rašo. Kpt. Ján Rašo padol v boji s fašistami
26. 11. 1944 v lokalite na Troch studničkách, kde bol aj pôvodne pochovaný. Kpt.
Štefan Morávka padol v boji na úpätí Kriváňa
14. 1. 1945 a bol pôvodne pochovaný v podtatranskej obci Liptovská Kokava.
Po oslobodení Vysokých Tatier bolo
rozhodnuté, že obaja budú pochovaní
na Štrbskom Plese, a tak boli oba hroby
11. 7. 1945 otvorené, pozostatky exhumované a následne 12. 7. 1945 so všetkými vojenskými poctami pochované na poloostrovčeku pri jazere na Štrbskom Plese aj za hojnej
účasti občanov obce Štrba. Neskôr v roku
1953 bolo toto pietne miesto, ktoré má na
našej historickej mape číslo 29, doplnené sochou partizána od Ladislava Snopku a Jána
Svetlíka. Ide o najvyššie položené pietne
miesto na celom Slovensku.
Podľa knihy Ivana Bohuša
„Osudy Štrbského Plesa“
voľne spracoval Peter Chudý
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ČESKÝ PRÍSPEVOK K ROZVOJU ŠTRBSKÉHO PLESA – II. časť
Pri príležitosti tohtoročného stého výročia vzniku prvej spoločnej Československej republiky pokračujeme v tomto čísle s prezentáciou ďalších
Čechov, ktorí významne prispeli po svojom príchode do Vysokých Tatier aj k rozvoju Štrbského Plesa a okolia v medzivojnovom období. V minulom
čísle sme začali s Aloisom Chytilom a Otakarom Štáflom, dnes pokračujeme s Václavom Fiškom /1899-1976/, Alojzom Lutonským /1905-1997/
a Robertom Vosykom /1891-1959/. Všetci traja sa totiž významným spôsobom podieľali na vybudovaní jedného z najnavštevovanejších miest
Vysokých Tatier – Symbolického cintorína v Mengusovskej doline v limbovom háji pod Ostrvou pri Popradskom plese.
Václav Fiška bol pôvodným povolaním
čašník, a takto nastúpil aj do Štátnych kúpeľov na Štrbskom Plese do Grandhotela
Kriváň v roku 1922, vypomáhal však aj
v podnikoch Klubu československých turistov na Štrbskom Plese. V rokoch 1925
až 1928 odišiel nakrátko z Vysokých
Tatier do Herlian /je tam známy prírodný
gejzír/ na východnom Slovensku, ktoré
vtedy tiež patrili do organizácie Československých štátnych kúpeľov. Potom prijal
ponuku Otakara Štáfla, ktorý koncom roku
1928 vyhral vyhlásený konkurz na prenájom Chaty pri Popradskom plese a od 1. 4.
1929 sa stal jeho spolunájomcom. Obom
nájomcom sa podarilo z tejto lokality vytvoriť príjemné, kultivované prostredie a
obľúbené turistické centrum so stanicou
záchrannej služby. Po vybudovaní a otvorení Chaty pod Rysmi v roku 1933 sa stali
nájomcami aj tohto zariadenia.
Štáflovci aj Fiškovci neúnavnou prácou,
ale aj finančnou pomocou, prispievali na
každý pozitívny turistický cieľ a spolupracovali s KČST aj pri organizácii tradičných
zjazdárskych pretekov v Doline Zlomísk.
Prvé preteky sa konali na Veľkú noc v
roku 1930 so štartom nad Rumanovým
plesom a s cieľom pri Popradskom plese,

Václav Fiška.

Alojz Lutonský.

no už v roku 1935 boli tieto preteky vypísané ako Veľkonočné medzinárodné lyžiarske závody v zjazde a v slalome. Dĺžka
zjazdu bola 3 500 m s prevýšením 640 m.
Vyhodnocovanie pretekov i odovzdávanie
cien sa konalo na Chate pri Popradskom
plese a hlavnú Putovnú cenu Popradského
plesa venovali Václav Fiška a Otakar Štáfl.
Ostatní úspešní pretekári dostali plakety a
originálne lepty od Otakara Štáfla.
Na Popradskom plese Fiška veľmi výrazne vstúpil aj do diania okolo budovania Symbolického cintorína a samotnému dielu pomáhal nielen finančne, ale aj
prácou. Vďaka nemu k budove pôvodnej
chaty pribudla i nocľaháreň pre turistov.
Zúčastňoval sa aj záchranných akcií pri
nehodách v Tatrách. Ako horolezec a organizátor turizmu sa v medzivojnovom období výrazne zaslúžil o rozvoj tatranského
turizmu. Na Popradskom plese pôsobil až
do roku 1947, potom v roku 1950 odišiel
do Nízkych Tatier, kde si zakúpil rodinný
domček. Neskôr sa vrátil do Čiech, kde
aj zomrel. Pokračovateľom jeho tradície
priamo na Popradskom plese bola najskôr
jeho dcéra Viera, ktorá v tejto chate so
svojím manželom Jánom Šmídom „chatárčila“ od mája 1981 až do roku 1987. V
aktivitách rodiny Fiškovcov vo Vysokých

Tatrách a teraz aj na Štrbskom Plese, pokračuje ďalej Ivan Petrovič, vnuk Václava
Fišku, do roku 1971 bývalý aktívny lyžiarsky pretekár a od roku 1973 dlhoročný
lyžiarsky činovník Veľkej Ceny Slovenska
v zjazdovom lyžovaní, od roku 1993 vo
funkcii riaditeľa týchto pretekov.
Alojz Lutonský pôsobil ako turista, horolezec, speleológ, publicista a organizátor
diania na horách a neskôr aj v Liptovskom
Mikuláši. Na Slovensko prišiel natrvalo už
v roku 1921, v roku 1928 bol spoluzakladateľom Múzea Slovenského krasu. Ako
tajomník Tatranskej komisie Klubu československých turistov /1932-1939/ mal
na starosti organizovanie turistiky, horskej
záchrany a výstavby. Od roku 1932 viedol presnú evidenciu základných údajov o
obetiach Tatier a pokúsil sa aj o štatistické
zhodnotenie smrteľných úrazov od vzniku
ČSR od roku 1919. Vo Vysokých Tatrách
pracoval plných 16 rokov, no 15. 3. 1939
sa musel rozlúčiť s kolegami a priateľmi
už z Klubu slovenských turistov a lyžiarov,
z odboru v Novom Smokovci, s ľuďmi z tatranského Slovakotouru, chlapmi zo Zboru
záchrannej služby v Tatrách a zo Zboru
tatranských vodcov z povolania.
Od počiatku svojho pôsobenia v Tatrách
však spolupracoval s Otakarom Štáflom
na realizácii myšlienky Symbolického cintorína /zoznámili sa v roku 1930/, za čo
ho 3. 8. 1938 KČST v Novom Smokovci
spolu s O. Štáflom, ako zakladateľov Tatranského symbolického cintorína, menoval za doživotných členov jeho kuratória.
Odovzdali im aj osvedčenia, ktorých autorom bol akad. Maliar Fedor Klimáček.
Lutonský o vybudovaní Symbolického cintorína napísal aj publikáciu „Symbolický
cintorín vo Vysokých Tatrách“, ktorá vyšla
v roku 1948. Navrhol a pomáhal tiež realizovať viaceré turistické chodníky vo Vysokých Tatrách. Od roku 1945 pôsobil ako
generálny tajomník Klubu slovenských
turistov a lyžiarov, potom od roku 1963
ako riaditeľ Literárnohistorického múzea
Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Bol
redaktorom časopisu „Krásy Slovenska“,
redigoval dvojtýždenník Hosť a turista.
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Symbolický cintorín leží v nadmorskej
výške 1 525 m a pre návštevníkov je v
súčasnosti otvorený každoročne od 15. 6.
do 31. 12.
Vosyka tiež trasoval viaceré tatranské
chodníky. Zapájal sa aj do aktivít ochrany prírody a zúčastňoval sa na československo-poľských rokovaniach o ochrane
prírody Tatier. Ľudsky ho zasiahla aj tragédia obce Važec, ktorá zhorela v lete v
roku 1931, pretože sa pravidelne s ľuďmi
z tejto podtatranskej obce stretával. Važec
bol totiž železničiarskou obcou, sám Vosyka bol tiež železničiar. To, že sa viacerí
z pohorelcov napokon dostali do Veľkej
(dnes časť Popradu), je nepochybne aj
jeho zásluha. Sám tam totiž na Železničnej ulici aj býval. Po roku 1938 sa vrátil do
Čiech, žil v Turnove, kde aj zomrel.

Chata pri Popradskom plese.

Bohatá bola aj jeho publicistická činnosť
a napriek odchodu do dôchodku v roku
1969 zostal aj naďalej aktívnym dejateľom. Ako 90-ročný sa v roku 1995 ešte
poslednýkrát zúčastnil pietnej spomienky
na obete hôr na Symbolickom cintoríne,
zomrel ako 92-ročný v roku 1997.
Robert Vosyka bol nielen organizátorom turistiky a lyžovania, ale aj publicistom a fotografom. Krátko po vzniku Československa začal pôsobiť v Poprade ako vedúci
odboru pre údržbu železničných tratí. Aktívne sa zapojil do diania, zakladal odbor
KČST v Poprade, ktorý patril k prvým na
území Slovenska. Bol to jeho nápad ešte
z konca roku 1926, aby práve popradský
odbor KČST zorganizoval Tatranskú výstavu, ktorá bola prvá svojho druhu na Slovensku. Centrom bolo Tatranské múzeum
vo Veľkej.
Vonkajším prejavom Tatranskej výstavy boli obrazy, folklór, fotografie a rôzne
predmety, ale na Vosykov podnet sa v
zákulisí udialo niečo, čo sa o niekoľko rokov zhmotnilo do vybudovania najvyššie
položenej tatranskej chaty, a to Chaty pod
Rysmi. Sám Vosyka prisľúbil spracovať
projekt chaty, staviteľ Šašinka, tiež člen
tohto KČST, sľúbil uskutočniť stavbu za
čo najnižšiu cenu a organizátori tejto Tatranskej výstavy sa rozhodli venovať na
projekt výstavby chaty tiež čiastku 5 tisíc
korún.
Vosyka bol aktívnym členom viacerých
spoločenských organizácií a kvalifikovaným lyžiarskym rozhodcom. V jeho práci
mu aktívne pomáhala aj jeho manželka Marie, ktorá pracovala ako zdravotná sestra

a amatérsky sa venovala etnografii. Patril
k spoluzakladateľom Klubu tatranských lyžiarov a je autorom odznaku Slovenského
horolezeckého spolku JAMES.
Okrem
projektu
Chaty pod Rysmi a je
tiež autorom technického projektu Symbolického cintorína,
vrátane jeho kaplnky, ktorú riešil ako
jednoduchú stavbu
s jasným odkazom
na ľudovú architektúru podľa vzoru
spišských kaplniek.
Samotná kaplnka sa
začala stavať v roku
1936 a počnúc týmto
rokom sa v predvečer
Dušičiek na Symbolickom cintoríne začali
pravidelne schádzať
priaznivci hôr, aby si
pietnou spomienkou
pripomenuli ich obete. Venčeky na kríže
pripravovala
pani
Eugénia Vyskočilová z Prahy, ktorá do
kaplnky neskôr venovala zvon s nápisom
„Mŕtvym na pamiatku
a živým na výstrahu“.
Tradícia dušičkových
stretnutí s venčekmi
na krížoch sa zachovala do súčasnosti. Kaplnka na Symbolickom cintoríne.

Podľa knihy
M. Argalácsa a D. Michalíka
„Symbolický cintorín“
voľne spracoval Peter Chudý
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Galéria osobností Štrbského športu

Rodisko Vladimíra Staroňa je v Závažnej Porube a narodil sa, ako sám hovorí,
s lyžami na nohách. Keďže aj jeho starší
súrodenci Milan a Hanka sa upísali bežeckému lyžovaniu, v ich šľapajách kráčal aj
on, najmladší. Prvé preteky absolvoval ako
sedemročný a dnes je to už 60 rokov, čo
súťaží v pretekárskej stope. Na vojenčine
vo vtedajšej Červenej hviezde Štrbské
Pleso pôsobil ako športovec inštruktor. Aj
popri civilnom zamestnaní si predĺžil svoju

športovú karieru pretekára. V roku 1979
začal popri zamestnaní trénovať mladých
bežcov v Tréningovom stredisku mládeže
Vysoké Tatry a neskôr v Červenej hviezde
Štrbské Pleso. Okrem toho bol aj vedúcim
súťaží dorastu a žiakov na Slovensku. Rozširoval si svoje vedomosti aj po stránke
rozhodcovskej. V roku 1996 absolvoval
seminár Technického delegáta FIS a začal zastupovať Medzinárodnú lyžiarsku
asociáciu na rôznych bežeckých podujatiach v zahraničí. Ako sa hovorí, najlepšia
škola je prax, preto sa začal zúčastňovať
hlavne diaľkových behov, aby zistil ako
funguje organizácia pretekov. Vrcholom takéhoto oboznamovania bola v roku 2001
účasť medzi približne 15 000 účastníkmi
na vtedy najdlhšom podujatí na svete –
90-kilometrovom Vasovom behu.
V roku 2002 prišiel zlom, keď na podnet viacerých veteránskych pretekárov,
ktorí sa chceli zúčastňovať najväčších
veteránskych súťaží, bol zvolený za národného riaditeľa, a tak zastupuje Slovákov
v Medzinárodnej veteránskej asociácii. Má
za sebou 15 účastí na týchto podujatiach,
čo dokopy dáva 832 štartov Slovákov.
Tohto roku získali veteráni už dvadsiatu
medailu, a to nielen zásluhou organizácie
zabezpečenia účasti na týchto podujatiach,

ale aj skromným pričinením samotného
„šéfa veteránov”.
Vladimír Staroň v roku 2014 v Rakúsku
získal bronzovú medailu na 10 km klasickým spôsobom a tohto roku v Minneapolise striebornú medailu v štafetovom behu
4 x 5 km v kategórii nad 50 rokov s oddielovými kolegami Danielom Bartkom, Ľubomírom Kollárom a Richardom Demeterom
z ŠKP Martin. Získal aj bronzovú medailu
z pretekov na 10 km klasicky.
Vedie lyžiarsky oddiel „Združenie veteránov Slovenska v behu na lyžiach” pod
skratkou SVET so sídlom v Štrbe. Klub dlhodobo figuruje na popredných miestach
a dvakrát bol za svoje výsledky vyhodnotený bežeckým úsekom Slovenskej lyžiarskej asociácie na bronzovej priečke.
Výsledky sú jedno, ale ako hovorí, aktívny športový život a možnosť športovať,
kým nám to zdravie umožňuje, je väčšia
radosť ako sedieť v čakárni u lekára.
Vladimír Staroň za svoje športové úspechy, rozvoj športu a reprezentáciu obce
Štrba bol v roku 2013 uvedený do Galérie
osobností športu obce Štrba.
Ľubomíra Otčenášová
podľa životopisu Vladimíra Staroňa

SKOKY NA LYŽIACH PATRIA K ŠTRBSKÉMU PLESU
UŽ STO ROKOV
V roku 2018 je to veru už okrúhlych 100 rokov, čo dal zakladateľ Nového Štrbského Plesa
Karol Móry postaviť v roku 1918 na kopci Klát prvý lyžiarsky mostík v tejto osade. Aj keď ten
prvý mostík bol iba z prírodného snehu, vznikla tak v tejto osade tradícia skokanského lyžiarskeho športu, ktorá v ďalších rokoch viedla nielen k vybudovaniu nových skokanských mostíkov, ale
aj k usporiadaniu dvoch Majstrovstiev sveta /MS/ v klasických lyžiarskych disciplínach v rokoch
1935 a 1970. Od začiatku usporadúvania MS od roku 1925 doteraz zo strany Medzinárodnej
lyžiarskej federácie FIS sa cti usporiadať MS dostalo zatiaľ len 20-tim zimným strediskám v
celom svete, z toho však iba 8 tých najvýznamnejších, a Štrbské Pleso medzi nich patrí, ich
mohlo usporiadať dva, resp. viackrát.
Tento Móryho skokanský mostík bol na území terajšieho Slovenska v roku 1918 vybudovaný v poradí až ako piaty. Prvý už v roku 1910
dal vybudovať v meandre Červeného potoka
nad Gerlachovom vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 940 m priekopník tejto aktivity a
spolumajiteľ a hlavný lekár sanatória a kúpeľov
v Tatranskej Polianke MUDr. Michal Guhr. Mos-

tík profilom kopíroval prírodný sklon terénu a
mal 140 cm vysoký odrazový stôl. Uskutočnili
sa na ňom aj vôbec prvé lyžiarske preteky v
skoku na lyžiach na území Slovenska v roku
1911. Víťazom skokov v kategórii seniorov sa
stal Bruno Weiss z klubu Beskiden Verein s dĺžkou skoku 9,5 m.
Tento mostík však čoskoro prestal vyhovo-

Oficiálny plagát Pretekov FIS 1935.

vať požiadavkám rozvoja skokanského športu,
a preto ešte v roku 1911 začal MUDr. Guhr s
odborníkmi výstavbu väčšieho mostíka nad
Tatranskou Poliankou v nadmorskej výške
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1 150 m. Sklon doskočiska tohto mostíka mal
27 stupňov a dovoľoval skoky až do 30 m.
V roku 1913 potom postavili v Spišskej Novej
Vsi na Blaumonte ďalšie dva cvičné lyžiarske
mostíky. Až ako piaty bol teda od roku 1918
v prevádzke prírodný snehový mostík na vrchu
Klát nad Novým Štrbským Plesom, no už v roku
1920 sa na ňom uskutočnili prvé Majstrovstvá
Československej republiky v skoku na lyžiach a
v pretekoch združených.
Pre rozvoj skokanského športu vo Vysokých
Tatrách a aj na Štrbskom Plese bol významný
najmä rok 1923, kedy pribudli v regióne ďalšie
tri mostíky. Ten najväčší z nich dal opäť postaviť
MUDr. Guhr nad Tatranskou Poliankou vo svahu
obrátenom na severovýchod v priestore Velického potoka. Po jeho dokončení bol na ňom dosiahnutý najdlhší skok 37 m, ukázalo sa však,
že stôl mostíka je postavený príliš vpredu, takže
mostík hneď rekonštruovali a v roku 1926 bol
už na ňom dosiahnutý najdlhší skok 49 m. Na
návrh technickej komisie HDW však mostík prestavali ešte raz a na pretekoch v roku 1930 už
na ňom známy poľský pretekár Stanislaw Marusarz skočil rekordných 53 m.
Ten druhý skokanský mostík pribudol v roku
1923 v Tatranskej Lomnici, kde bol starý cvičný mostík v priestore terajšieho oddychovo-relaxačného areálu Jazierko nahradený väčším,
s normovým bodom 35 m. Prestavby sa dočkal

Doskočisko Jarolímkovho mostíka počas pretekov.

Oficiálna pohľadnica Pretekov FIS 1935.

v roku 1923 ako tretí aj pôvodný Móryho mostík na svahu Klát na Novom Štrbskom Plese,
kde Klub tatranských lyžiarov postavil mostík
s drevenou nájazdovou konštrukciou, nábehovú
dráhu a doskočisko však tvoril prirodzený terén.
Od tohto času už opraty skokanského športu
vo Vysokých Tatrách chytilo pevne do ruky Štrbské Pleso, pretože v roku 1927 bol postavený
na novom mieste na Štrbskom Plese v Mlynickej doline lyžiarsky mostík s normovým bodom

50 m podľa návrhu a projektu architekta Karla
Jarolímka za výdatnej pomoci štrbských tesárov. Podľa navrhovateľa dostal aj meno Jarolímkov mostík a v zime 1927/1928 ho „pokrstil“
známy nórsky skokan Sigmund Ruud skokom
dlhým 62 m. Aj tento mostík bol potom niekoľkokrát prestavovaný. Najväčšia rekonštrukcia,
pri ktorej sa zvýšil normový bod na 70 m, sa
uskutočnila pod vedením samotného arch. K.
Jarolímka v roku 1934, aby mostík vyhovoval
normám na preteky FIS v roku 1935. A vtedy
sa Štrbské Pleso a celé Vysoké Tatry stali prvýkrát dejiskom MS v klasickom lyžovaní. Tento
mostík bol až do roku 1952 najväčším skokanským mostíkom v celom Československu.
Po vojne boli Vysoké Tatry v roku 1955 dejiskom zimnej časti I. celoštátnej Spartakiády,
súťaž skokov na Jarolímkovom mostíku vyhral
František Felix /ATK Praha/, ktorý skokom
75,5 m vytvoril aj nový rekord mostíka. V samotnej súťaži dlho viedol Miloslav Bělonožník,
v treťom kole sa mu však počas letu odopla
lyža, po dopade síce spadol, ale vďaka svojej
duchaprítomnosti sa nezranil. V tom istom roku
však Bělonožník v nemeckom Oberstdorfe
preskočil ako prvý Čechoslovák stometrovú
hranicu a skokom 107 m vytvoril nový svetový
rekord. Úplne poslednou skokanskou súťažou
na tomto mostíku boli v roku 1956 medzinárodné preteky odborárskych družstiev, potom
sa prestal používať a bol definitívne odstránený
v roku 1965 pred výstavbou nových mostíkov
na MS 1970. Tento mostík, ktorý sa stal legendou, tak slúžil v rokoch 1927 až 1956 pretekárom 29 rokov.
Nová, najslávnejšia éra skokanských mostíkov na Štrbskom Plese sa začala výstavbou
stredného mostíka P 70 a veľkého mostíka P
90 v roku 1966 asi 200 m od pôvodného Jarolímkovho mostíka. Aj keď mostík P 70 nemal
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parametrami vyhovovať pravidlám FIS,
zostal po 31 rokoch
prevádzky už iba ako
pamätník nezabudnuteľných MS 1970.
Medzi rokmi 1968
až 1999 tak slúžil
skokanskému športu
31 rokov.
Stredný mostík, už
s novým označením
HS 100, sa však ďalej výrazne modernizoval. V roku 1987
bol prvýkrát vybavený aj doskočiskom
s umelou hmotou,
ku ktorému v roku
1989 pribudla aj keramická stopa na nájazde. Neskôr v roku
Celkový pohľad na Jarolímkov mostík počas pretekov.
2002 bol mostík na
ešte dokončenú rozhodcovskú vežu, už v marci letné súťaže zmodernizovaný opäť, nájazd bol
1967 sa na ňom uskutočnila skokanská súťaž vybavený novou keramickou stopou z Nórska a
obnoveného III. ročníka Tatranského pohára pokrytý aj umelou hmotou z Fínska, iba tráva
(TP). Následne v januári 1968 sa v rámci na odjazde zostala slovenská. V zimnom obdoIV. ročníka medzinárodnej skokanskej súťaže bí sa na ňom uskutočnili opakovane aj ďalšie
o „Pohár priateľstva“ súťažilo už aj na veľkom Majstrovstvá sveta juniorov /MSJ/ v skoku na
mostíku P 90, ktorý bol daný do predbežné- lyžiach a v roku 2015 v poradí už aj tretia Svetoho používania. A potom prišli nezabudnuteľné vá zimná univerziáda /SZU/. Tieto podujatia priskokanské súťaže na oboch mostíkoch počas niesli i nové rekordné skoky, počas MSJ 2009
MS 1970, pričom 21. februára 1970 preteky mal najdlhší skok nórsky pretekár Kenneth Ganna veľkom mostíku P 90 sledovalo neuveriteľ- gnes s dĺžkou 100 m a medzi dievčatami Juliane
ných 140 000 divákov! Vtedy sa Štrbské Pleso Seyfarth s dĺžkou 98 m. Rekordný skok 100 m
stalo druhýkrát vo svojej histórii dejiskom MS bol vyrovnaný ešte v roku 2015 počas SZU rusv klasickom lyžovaní, a toto podujatie je dodnes kým pretekárom Ilmirom Hazetdinovom. Rekord
najvýznamnejším a najväčším medzinárodným v lete na umelej hmote tiež patrí ruskému skokašportovým podujatím, usporiadaným na území novi, a to Romanovi Sergejovičovi Trofimovi, ktorý počas XXII. ročníka Pohára Vysokých Tatier
Slovenska.
Vývoj skokanského lyžiarskeho športu však v auguste v roku 2008 skočil 101,5 m.
Okrem už spomínaných 9 pretekov Svetovéišiel nezadržateľne dopredu, a tak bolo treba
modernizovať aj oba tatranské mostíky. Me- ho pohára v skoku na lyžiach na tatranských
dzinárodná lyžiarska federácia FIS zmenila aj mostíkoch bolo na nich usporiadaných aj
označenie mostíkov podľa kritického bodu, a 15 pretekov Kontinentálneho pohára /kedysi sa
tak sa stredný mostík začal označovať ako nazývali aj Európsky pohár/ a 8 pretekov FIS
K 90 a veľký mostík ako K 120. Skúsení tatran- Cup-u. Keďže stredný tatranský mostík HS 100
skí organizátori dostali po vzniku súťaží Sveto- bol daný do prevádzky v roku 1967, vstúpil
vého pohára /SP/ v skoku na lyžiach v sezóne v roku 2018 už do svojej 51. sezóny, a to je už
1979/1980 právo zorganizovať finálové preteky na podobné športové zariadenie skutočne úcprvého ročníka SP v marci 1980, ďalšie finálové tyhodný vek. Administratívny názov tohto skoskokanské preteky boli v roku 1985 a v roku kanského mostíka je MS 1970 „B“ a po toľkých
1991. Celkovo sa na tatranských mostíkoch rokoch už možno nastal čas na jeho prípadné
zorganizovalo 9 pretekov Svetového pohára nové pomenovanie, napr. po jeho budovateľovi
v skokoch na lyžiach, tie posledné v roku 1991. a zároveň prvom riaditeľovi Športového areálu
V roku 1999 sa poslednýkrát súťažilo na veľ- FIS na Štrbskom Plese Valérovi Pobehovi. Čas
kom mostíku počas Svetovej zimnej univerziá- možno ukáže.
Samozrejme, obec Štrba, ktorá v súčasnosti
dy, kedy bieloruský skokan Serhei Babrov skočil doteraz platný rekord veľkého tatranského vlastní a spravuje športový skokanský areál na
mostíka 138,5 m. Keďže mostík prestal svojimi Štrbskom Plese, má záujem o ďalšie predĺženie

platnosti homologizačného certifikátu mostíka,
ktorý je v súčasnosti platný do 31. 12. 2018.
Posledná modernizácia mostíka, počas ktorej
sa dobudovala chladená nájazdová stopa, sa
uskutočnila v roku 2014 pred usporiadaním
SZU 2015.
Ale vráťme sa naspäť k nášmu jubilantovi,
k prvému skokanskému mostíku, ktorý v roku
1918, teda presne pred sto rokmi, dal na svahu Klát na Novom Štrbskom Plese podľa vzoru
mostíkov MUDr. Guhra v Tatranskej Polianke
postaviť zakladateľ tejto osady Karol Móry. Klát
je v súčasnosti čiastočne zalesnený vŕšok nad
Novým Štrbským plesom medzi hotelom Sorea
Trigan a bývalou ubytovňou Ovruč. Jeho kedysi
nezalesnená časť mala výrazný tvar odseknutého kužeľa – klátu, a tak ho starí Štrbania, ktorí
tu kedysi spracovávali drevo, pokrstili menom
Klát. V počiatkoch pretekového lyžovania sa
u nás totiž najväčšej obľube tešili práve skoky
na lyžiach, a tak záujem pretekárov i verejnosti
celkom prirodzene priviedol priaznivcov tohto
športu k stavbe samotných mostíkov. Prvý mostík bol postavený z prírodného snehu s dojazdom na zamrznutom Novom Štrbskom plese.
Najvýznamnejšou súťažou, ktorá sa na tomto mostíku uskutočnila boli Majstrovstvá Československa v skoku na lyžiach a v pretekoch
združených v roku 1920, ktoré sa uskutočnili
ako súčasť Zimných športových slávností na
počet vzniku prvej spoločnej Československej republiky. Pre pretekárov z Čiech bol na
Slovensko vypravený zvláštny vlak, v ktorom
boli aj členovia ČSK Praha, ktorí pomohli s
organizáciou pretekov i úpravou samotného
mostíka. Pretekári-skokani sa zhromaždili na vrchole Kláta a po jednom sa spúšťali na mostík,

Skokan na mostíku na Kláte.
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doskočili a zastavovali sa na zamrznutej hladine plesa. Do lyžiarskych súťaží sa prihlásilo 16
pretekárov, žiaľ ani jeden nebol zo Slovenska.
Majstrovský titul získal Bedřich Helta z Jilemnice skokom dlhým 21 m, čo bol vtedy československý rekord, víťazom združených pretekov
sa stal Karel Jarolímek z Dvůr Králové, ktorý
o niekoľko rokov naprojektoval a postavil tzv.
Jarolímkov mostík už na novom mieste na Štrbskom Plese v ústí Mlynickej doliny. Samotný
Jarolímek svoj výsledok odkomentoval v tlači
nasledovne: „Dobyl jsem svého nejmilejšího
sportovního úspěchu, získal jsem prvý titul
mistra republiky v jízde na lyžích v osvobozené
vlasti.“
Podľa knihy Jána Terezčáka
„Dejiny lyžovania na Slovensku“
voľne spracoval Peter Chudý

Skokan na mostíku na Kláte počas Majstrovstiev ČSR v roku 1920.

Zlato zo Zimnej univerziády
Slavomír Nálepka sa venuje tanečnému športu už 12 rokov. Stále je verný svojmu klubu – TC Fortuna Poprad pod vedením Petra Pastoreka. Je
reprezentantom SR a má za sebou množstvo súťaží i úspechov. Pri svojom plne využitom čase si našiel medzi tancami chvíľku a poskytol rozhovor
do novín pre našich čitateľov.
Vždy si chcel tancovať spoločenské tance?
V detstve som sa venoval folklóru v detskom folklórnom súbore Štrbianček, ale
tým, že som začal chodiť do tanečnej školy
ma postupne začali baviť spoločenské tance
a tancujem dodnes. Sú to štandardné tance
– valčík, foxtrot, quickstep a tango a latinskoamerické tance – samba, cha-cha, rumba,
jive, a paso doble.
Samozrejme sú to párové tance, s koľkými dievčatami
si doteraz tancoval?
Za svojho tanečného pôsobenia som tancoval so štyrmi partnerkami. Zmeny boli
spočiatku dané výškou alebo vekom a naposledy som vymenil partnerku pred dvoma
rokmi kvôli jej zdravotným problémom. Ona
tancovať prestala a ja pokračujem ďalej s
Kristínou Bajusovou. Tým, že je staršia, prešli sme do vyššej vekovej kategórie - dospelí.
Prvý rok študuješ na prešovskej univerzite učiteľský
smer - ruský jazyk v kombinácii s dejepisom. Dá sa
skĺbiť štúdium s reprezentačným tancom?
Časovo je to náročnejšie, ale keďže je tento
šport pre mňa veľmi dôležitý a je aj záľubou,
ktorú rád robím a všetok svoj voľný čas venujem tancu, tak sa to dá. Denne do Prešova
obaja cestujeme, aby sme mohli trénovať v
Poprade v tanečnom centre a pripravovať sa
na súťaže. Škola nám vychádza v ústrety a
poskytla nám aj individuálne štúdium.

Tým, že ste vysokoškoláci zúčastnili ste sa aj Slovenskej Zimnej univerziády vo Zvolene. Ako sa vám
tam tancovalo?
Výborne. V štandardných tancoch sme
zvíťazili a v latinskoamerických sme si vybojovali strieborné medaily. V celkovom súčte
desiatich tancov sme si odniesli najcennejšie
kovy – zlaté medaily.
Dôležité tanečné súťaže sú Slovenské poháre.
Áno, sú to nominačné súťaže, absolvovali
sme 7 kôl Slovenského pohára. Dôležitá je
účasť a získavanie bodov do rebríčka. Prvých osem najlepších tanečných párov na Majstrovstvách
SR automaticky postupuje do
druhého kola.
V slovenskom rebríčku v
latinskoamerických tancoch
sme na 4. mieste, v štandardných tancoch na 2. mieste a
tento úspech nás nominoval
na Európsky pohár v Lotyšsku, ktorý bude 13. mája
2018.
Tancujete aj na zahraničných súťažiach?
Popri povinných účastiach
na slovenských súťažiach sa
zúčastňujeme aj v zahraničí. Boli sme v Holandsku, na

Ukrajine i v Dánsku. V Dánsku sme mali aj
sústredenie a prípravu na nadchádzajúce
Majstrovstvá SR.
Majstrovstvá Slovenskej republiky v latinskoamerických tancoch sa konali 3. marca 2018 v Poprade.
Tancuje sa vám lepšie na domácej pôde?
Tancovalo sa nám dobre, zatancovali sme
najlepšie ako vieme, a práve preto nás výsledok súťaže moc nemrzí. V silnej konkurencii slovenských párov sme skončili na 11.
mieste, možno aj preto, že sme boli jedným
z najmladších párov vo svojej kategórii.

Na Slovenskej Zimnej univerziáde vo Zvolene získali v štandardných tancoch 1. miesto.
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Ako vnímajú tvoju záľubu rodičia?
Rodičia okrem materiálnej podpory ma
samozrejme povzbudzujú, fandia, tešia sa
z mojich úspechov. Držia mi palce a na každej slovenskej súťaži aj v publiku. Bez nich
by som dnes nebol na takej vysokej úrovni.
Čomu sa venuješ vo voľnom čase, ak ho vôbec máš?
Voľný čas venujem detským tanečníkom.
Som trénerom spoločenských tancov a tiež
vediem Tanečné večery pre dospelých.
Čo vás ako tanečný pár najbližšie čaká?
24. marca 2018 Majstrovstvá SR v štandardných tancoch v Nových Zámkoch a
30. marca 2018 odlietame do Španielska,
kde sa 1. 4. uskutoční medzinárodná tanečná súťaž.

Slavomír Nálepka so svojou partnerkou Kristínou Bajusovou.

V čom spočíva príprava na súťaž?
Okrem tréningov, na ktorých sú naši tréneri, kedy pracujeme na technike alebo na

novej choreografii, sú to taktiež kondičné
tréningy s fitness trénerom, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tréningového procesu.

Rozhovor pripravila
Ľubomíra Otčenášová

majstrovstvá slovenskej republiky v snežnom volejbale
V sobotu 24. februára 2018 zažilo Štrbské Pleso veľkú šou. V športovom areáli pod skokanskými mostíkmi sa konali 1. majstrovstvá Slovenska
vo volejbale na snehu. Primát medzi ženami získali Lenka Vandáková s Alicou Bertovou a medzi mužmi vystúpili na najvyšší stupienok Martin
Šmahel s Michalom Kollárom.
Krásne počasie počas celého dňa lákalo
fanúšikov volejbalu i návštevníkov Vysokých
Tatier, aby videli na vlastné oči atraktívne súboje v Snow Volleyballe. V krásnom prostredí
priamo v doskočisku skokanského mostíka na
Štrbskom Plese sa bolo od rána na čo pozerať.
12 ženských a 12 mužských párov najskôr
súperilo v štyroch trojčlenných skupinách a
následne víťazi skupín postúpili do semifinále
a následne do finále.
Najlepší si okrem primátu odviezli aj vecné predmety od sponzorov. "Myslím si, že to

Najlepší na stupni víťazov v mužskom turnaji. Ceny odovzdávali
M. Sýkora, starosta obce, M. Kraščenič, prezident SVF, M.
Dubovec, viceprezident SVF a M. Holík, riaditeľ vinárstva Golguz.

malo vysokú úroveň. Bol to premiérový ročník a pevne
verím, že v tom budeme aj naďalej pokračovať," vyhlásil prezident Slovenskej volejbalovej federácie Martin
Kraščenič, ktorý spoločne s Milošom Dubovcom zasiahli
aj do zápasového diania.
Víťazné mužské i ženské dvojice sa ako národní šampióni predstavia na premiérových Majstrovstvách Európy v rakúskom stredisku Wagrain-Kleinarl a Flachau.
Zápasy sa odohrali priamo v doskočisku skokanského mostíka.

spracované podľa tlačovej správy
Slovenskej volejbalovej federácie
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rozpis zápasov futbalového oddielu ŠK Štrba
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Správne znenie tajničky zo Štrbských novín č.2/2018: V núdzi poznáš priateľa, v bohatstve on teba.
Knihu Čarovné Tatry vyhrávajú: Irena Brúziková, Štefánikova 69/17, 059 41 Tatranská Štrba a František Hricko, Bellova 62/2, 059 41 Tatranská Štrba
Knihy si môžu prevziať na Obecnom úrade v Tatranskej Štrbe.
T:Kde
bijú,
tretí vyberá
vstupné
ČIŽMÁR
Tajničku z krížovky
ŠNsač.dvaja
3/2018
zašlite
na Obecný
úrad Štrba – HlavnáJÁN
188/67
osobne, poštou alebo na mailovú adresu: strba@strba.sk do 10. 4. 2018.
Dvom lúštiteľom opäť venujeme knižnú publikáciu.
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